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 متخصص برقخليل اهللا عالم ــ : نويسنده  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ١٣٨٦، چاپ سال " برق صنعتی بدون معلم"از کتاب 

  
  پيشگفتار

  

   جنگ قصابان ــ نبرد نابرابر
 

  :آغاز يک جنگ جديد قرار داريم  ما در
اين جنگ عقل ، دانش ،  تخصص ، تيز بينی ، مهارت ،  فن نوين و حافظه است اين جنگ علم و 

  .تکنولوژی است 
 جوانان رنج کشيدۀ افغانستان شما قربانی جنگ سرد و گرم و بی عدالتی  جهان بوده ايد و هنوز هم 

فته است که جنگ جديد آغاز شده است ــ اين جنگ قصابان از اين زخم ناسور خون ميچکد و شفاه نيا
انسان چند بار از يک سوراخ بايد گزيده شود تا حريف را بشناسد ؟ بلی جوانان .  و نبرد نابرابراست

 برای گذار از فقر وعقب ماندگی و رسيدن به يک جامعۀ نوين ه کی منتظر خرمن ناکاشته باشيم؟تا ب
  مشکل کجاست ؟ . رد ؟   که آيندۀ ما بهتر از گذشته ما باشدو کشور پيشرفته چه بايد ک

              

و . جوانان برای رسيدن به آرزو های ياد شده، راه سخت ولی امکان پذيری را در پيش رو دارند
 دوامدار آنها را تعهدراهی را که جوانان ما در پيش رو دارند شانه های آهنين و ايمان محکم و 

و از پراکندگی و . ندی هر ملتی به اين است که مردم و خاصتًا جوانان آن متحد باشند نيروم. ميطلبد 
و مشکالتی را  که مانع پيشرفت آنها ميشود، بشناسد و حل آنها را در صدر .نفاق دست بکشند 
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شاخص های عمده و اساسيی که در باال بردن ظرفيت ها و ! جوانان.  اجندای کار خود قراردهد
و اعتقاد به نقش تالش و , مسؤوليت پذيری ,  ؤثر ميباشد عبارت اند از انظباط اجتماعیکيفيت ها م

و عواملی که باعث عدم پيشرفت و ترقی ميشود، نبودن ظرفيت ها و کيفيت ها ميباشد، که . کوشش
عبارت از کم دانشی، عدم اعتقاد به نقش تالش و کوشش ، نبودن خود باوری در جوانان، عدم باور 

  . قابت های سالم و فقدان نظام مکافات و مجازات و فقدان قاطعيت در عدالت است به ر
برای مثال در يک محل چند بار کابل برق و ترانسفرماتور برق در يک سال ميسوزد مردم مجبور 
به پرداخت پول ميشوند اينکه چرا سوخت؟ کسی پاسخگو نيست در هيچ جای دنيا چنين چيزی وجود 

 سال ضمانت کاری دارد و همچنان در آتش سوزی ها و ١٠نسفرماتور برق دست کم يک ترا. ندارد 
يا متخصصان ما يا . ساختمان سازی، سرکسازی،  آبرسانی و غيره در زمينه کسی پاسخگو نميباشد

در هر دو صورت جای مکافات و . از دانش کافی بهره مند نيستند يا هم احساس مسؤوليت نميکنند
  .مجازات خالی است

 سؤالی مطرح ميشود که متخصصان ما به رقابت های منطقی جنگ غصابان نبرد نابرابر باور 
  دارند؟ يا خير  

مشکل اينجاست که مردم نميدانند که انجينير صاحب های ما از کدام نورم استفاده ميکنند و آيا 
  نورمی وجود دارد ؟

 است، که پاسخگوی مشکالت دوم مشکل عدم موجوديت دانشگاه و پوهنتون صنعتی يا مهندسی
اما راه حل چيست ؟ راه حل اين است که مشکالت ذکر شده که . تکنيکی روز افزون کشور ما باشد

يکی از اساسی ترين وظيفه های  دستگاه های آموزشی و پژوهشی کشور ماست، در آن نهاد  جست 
تا متخصصين دلسوز وطن دوست در اين نهاد .  و جو کرد برای حل و رفع اين مشکالت تالش شود

  . که در آينده اين مشکل را نداشته با شندها تربيه شوند 
چهارم مشکل اين است که شايد بتوان بيکاری و فقدان موقعيت های کاری کافی متناسب با نياز های 

دراين زمينه . جامعه ی جوان افغانستان و جويای کار را مهمترين بحران جامعۀ فعلی در نظر گرفت
شايان ذکر است، که در حال حاضر نه تنها صنعت متناسب با نياز های جامعه رشد کافی ندارد و 
قادر به خلق موقعيت های شغلی جديد در حد الزم نيست، بلکه برخی از صنايع موجود نيز بخاطر 

 عدم نداشتن توان رقابت در منطقه، نبودن تخصص و تکنيسين ورزيده، نبودن انظباط کاری
  . مسؤوليت پذيری نداشتن دانش روز دچار اند 

اشخاص شاغل . اين امر امنيت شغلی و اقتصادی بسياری از شاغلين فعلی را نيز بخطر می اندازد 
بخاطر ترس از  از دست دادن کار خود،  دست به رشوه خواری ميزنند يا هم به کارهای غير 

، شغلی داشته باشد کار ديگری ميتواند پيدا بکند و شاغلی  که با دانش روز. انسانی متوصل ميشوند
  . نيازی به دزدی و يا رشوه خواری ندارد 

پنجم راه حل اگر چه تحصيالت عالی با اصالح شدن مشکالت ياد شده يکی از بهترين راه ها برای 
برای جوانانی که از تحصيالت عالی . رسيدن به آرزو هاست، ولی برای همه امکان پذير نيست

حروم ميشوند تعداد شان خيلی بيشتر است از کسانی که به دانشگاه ها و پوهنتون ها  راه پيدا م
ميکنند، بايد مکاتب صنعتی ساخته شود ، که هم در رقابت های منطقه و هم به مشکالت تکنيکی 

برای مثال برق رسانی، گاز رسانی، مخابرات آب و فاضل آب، کمپيوتر . افغانستان پاسخگو باشد
يره و غيره که بتواند پاسخگوی مشکالت امروزی و فردای افغانستان باشد و آماده ی نه فقط برای غ

مصرف تکنالوژی های ديگران بلکه برای توليد و کشف تکنالوژی در داخل کشور بپردازند تا 
فرصتی فراهم شود که جوانان ما با دانش روز آشنا شوند و افغانستان را از پالستيکی شدن نجات 

  .منطقه و جهان عيار سازند آوريهایمکاتب طوری باشند که هرچند سال يک بار خود را به نو. دهند
  !جوانان عزيزو وطن دوست

برای فرار از گذشتۀ هولناک فقر و نابرابری و تراژيدی .  توانايی شما در  دانائی شما نهفته است
ا های خود حرکت کنيد و خود و های پی در پی هيچ انتخاب ديگری وجود ندارد جز اينکه روی پ

فقر علمی يکی از هولناک ترين و بدترين فقر هاست، که . وطن خود را از فقرعلمی نجات دهيد
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جوانان هيچ چيزی تعبدی نيست بايد خود را با سالح عصر خود .  جامعه را به زانو در مياورد
باشد و اين مهارت با دانش اگر انسان دارای مهارت . مجهز کنيد، يعنی با دانش روز و علم روز

روز مطابقت داشته باشد، در تامين نياز های مادی و معنوی توانمند ميباشد و از فقر و نا برابری و 
فرد توان مند جامعه را نيز توان مند . وابستگی رهائی يافته و به آرزوهای خويش نايل ميشوند
 . تصادی و سياسی و فرهنگی در پی دارد ميسازد و جامعه توانمند، رفاه، امنيت آرامش و انکشاف اق

  
  به آرزوی چنين روزی

  
 

  ؟صاب راق ديده باشی لکه های دامن   دست از دامان قاتل برنداشت      خون ناحق
  

  
 

 


